
Valdības iestāžu
paziņojumi.

Iecelšana».

Zemkopības ministrijas zemju departamenta
iecelšanu rīkojumi.

Rīkojums K« 264.
Daugavpils apriņķa Dagdas rajona valsts zemju

pārzini Voldemāru Runģi, kā patvarīgi atstājušu
dienestu, izslēgt no departamenta darbinieku un
algu sarakstiem, skaitot no 1921. g. 16. augusta.

Rīgā, 1921. g. 1. decembrī.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.

Zemju departamenta direktors P. Grāvs.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš

*
Rīkojums Ns 265.

Rīgas apriņķa II. rajona valsts zemju pārzini
Paulu Fr e i m a n i uz civildienesta likuma 36. panta
pamata atlaižu no tmata, skaitot no 1921. g.
10. novembra.

RīkojumsMb 266.
Valkas apriņķa valsts zemju inspektora apriņķa

zemes ierīcības komitejas un taksācijas komisijas
Eriekšsēdētāja vietas izpildītāju, agronoma Hugo

āei apstiprinu amatā, skaitot no 1921. g. 23 jūlija.

Rīkojums N°.272.
Valmieras apriņķa vākto zemju inspektora palīgu,

resp. apriņķa zemes ierīcības komitejas vecākā
agronoma vietas izpildītāju Jāni Rokivilu, die-
r»esta_ labā pārceļu uz Valkas apriņķi .iādā pašā
amati, skaitot no 1921. g, 22. novembjal

Rīgā, 192!. g. 1. decembrī.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš,

Rīkojums N« 274.
Pspildirbt 1921. g. 10. novembja rīkojumu

Nr. 246 Aizputes apriņķa 111. rajona valsts zemju
pārzini Miķeli Krumbergu skaitīt atsvabinātu
no dienesta uz paša lūgumu no 1921. g. 30. novembra.

Rīkojums Ks 275.
Valmieras apriņķa Straupes rajona valsts zemju

pārzini rajona likvidācijas dēļ pārceļu augšminētā
«jona p'pfzini Voldemāru Jurku tādā pašā amatā
uz Limbažu rajonu, skaitot no 1921. g. 1. decembra.

Rīkojums J* 277.
Valmieras apriņķa Limbažu rajona valsts zemju

pārzini Ēriku Spandegu atsvabinu no augš-
minēto amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no
1921. g. 1. decembja un pārceļu viņu no ta paša
laika uz Valmieru par Valmieras apriņķa vakts
zemju inspektora palīga resp. I. šķiras agronoma
pagaidu vietas izpildītāju (cīvildienesta likuma
4. pants) ar VIII. kategorijas algu 6500 rbļ. mēnesī.

Rīkojums J* 279.

Ludzas apriņķa Pildas rajona valsts zemju pārzini
Osvaldu Krustu rajona likvidācijas deļ atsvabinu
ao augšminētā «mata pienākumu izpildīšanas,
skaitot no 1921. g. i. decembra un ieceļu viņu
no ta paša laika par Daugavpils apriņķa zemes
ierīcības komitejas sevišķu uzdevumu ierēdni resp.

komitejas pastāvīgo locekli ar IX. kategorijas algu
61)00 rbļ. mēnesī.

Rīgā, 1921. g. 5. deceembri.
Zemkopības ministrs un centrālās zemes ierīcības

komitejas priekšsēdētāja biedrs R. L i n d _ i ņ š.
Departamenta direktors P. Grāvs.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.
*

Rīkojums N» 281.
Talsu apriņķa III. rajona valsts zemju pārzini

Mariju Opman, dztm. Sprūd, uz pašas lūgumu
pārceļu uz zemju departamentu un piekomandeju
centrālas zemes ierīcības komitejas rīcībā, skaitot
no 192J. g. 1. novembra. Alga Opman kundzei
izmaksājama līdz turpmākam rīkojumam pec
IX. amata kategorijas caur grāmatvedības nodaļu
no sumam, kuras tiek asignētas apriņķu valsts
zemju inspekciju darbinieku atalgošanai.

Rīkojums Ns 284.
Jelgavas apriņķa IV. rajona valsts zemju pārzini,

Paulu Der mani, uz paša lūgumu atsvabinu no
augšminētā amata pienākumu izpildīšanas, skaitot
no 1921. g. 1. novembja.

Rīgā, 1921. g. 31. decembrī.
Zemkopības ministra biedrs R. Lindļņš
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš

Rīkojums Ns 2.

Talsu apriņķa valsts zemju inspektoru, apriņķa
zemes ļetīcības komitejas un taksācijas komisijas
priekšsēdētāju Jāni Kaparkalēju atsvabinu uz
paša lūgumu no augšminēto amata pienākumu
izpildīšanas, skaitot no 1922. g. 1. februaja.

Rīkojums K? 3.
Aizputes apriņķa valsts zemju inspektoru apriņķa

zemes jerīcības komitejas un taksācijas komisijas
priekšsēdētāju Jāni Dambergu dienesta labā
pūceļu tādos pašos amatos uz Talsu apriņķi,
skaitot no 1922. g. 1. janvaja.

R i k o j u m s JS6 4.
_ Valmieras apriņķa Valmieras rajona valsts zemju

pārzmi Jāni Rngetiu l*ļoņa likvidēšanas dēj
atsvabinu no dienesta, skaitot no 1921. g. 10. de-
cembfa izmaksājot viņam, saskaņā ar civildienesta
likuma 37. pantu, algu pēc IX. amata kategorijas
par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīkojums Jsfe 5.
Liepājas jipriņķa IV. rajona valsts zemju pārzini

Vijumu Kārkliņu atlaižu no vietas uz civildie-
nesta likuma 36. panta pamatu, skaitot no 1921. g.
15. oktobja.

Rīkojums N° 6.
Cēsu apriņķa Cesvaines rajona vahts zemju

pārzini Jāni Briedi uz paša lūgumu atsvabinu
no augšminētā amata pienākumu izpildīšanas,
skaitot no 1921. g. 10. decembra.

Rīkojums Ns 7.
Cēsu apriņķa Dzērbenes rajona valsts zemju

pārzņa vietas izpildītāju Edgaru Jačunu,_ rajona
likvidācijas dēļ atsvabinu no augšminētā amata
pienākumu izpildīšanas, skaitot no 1921. g. 11. de-
cembra un ieceļu viņa no tā paša laika par Val-
mieras apriņķa Rūjienas rajona valsts zemju pārzini
ar IX kategorijas algu 6000 rbļ. mēnesī.

Rīgā, 1922. g. 3. janvārī.
Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš.
Zemju departamenta direktors P. Gr a v s.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš

Meklejamd personu sarakste Nr. 40.

(4. turpinājums un beigas.)
«j

?g»- Uzvārds, vārds, tēva vārds, _ ... ,_. , , Vai apcietināms*
S vecums, pte4e.lt». vieta. Ka» meklē, ar kādu rakst.

na jTdamms2« dzīves vieta pēdēja laikā, m par ko apvainots. .?,,,«.„« rodītumā* ārējais apraksts (pazīmes). atrašanas gadījuma

4909. Stavro, Fēliks Ivana d. Rīg. pils. komand. garn. nod., Apcietināt.
1921. g. 17. martā 1* 1040,
apv. par dezertēšanu.

4910. Šukels, Juliāns Anetes Tas pats. Tāpat,
dēls.

4911. Šiliņš, Hermans. Rīgas prefekt, 1921. g. 5. fe- Tāpat.
bruarī te 316, apv. par dezer-
tēšanu.

4912. Splaacis, Jānis Kārļa d, Rīg. VI. iec. miertiesnesis, Tāpat.
18 g. vecs, pied. pie 1921. g. 10. marta J* 352,
Rīg. pils. apv. uz sod. lik 581. p. II. d.

4913. Sergis, Paulus Andreja Rīg. pils. komand. garn. nod., Tāpat,
dēls. 1921. g. 26. februārī te 842,

apv. par dezertēšanu.
4914. Salmiņš, Bernhards. Talsu iec. miertiesn., 1921. g. Atraš. gadījuma pa-

10. martā te 59, apv. uz sod. ziņot _dzīves vietu
lik. 262. p. meklētajam.

4915. Semberg, Katrine Kārļa Rīgas II. iec. miertiesnesis, Apcietināt,
meita. 1921. g. 5. marta J* 112, apv.

zādzība.
4916. Savies LevsGrigorad., Rīgas pref., 1922. g. 2. febr. Paziņot meklētajam.

28 g. v., agr. dzīv. vieta te 14196, sodīts ar 5 zelta fr.
Marijas ielā te 13, dz. 18. vai 7 dienam aresta.

4917. Svjagins, Sergejs, ar- Iekšlietu ministrijas pasu nod., Pieprasīt sarakstīs,
zemnieks. 1922. g. 6. janv. Nš 50143/22, no Rīgas prefekta

izraidāms no Latvijas. un izraidīt.
4918. Zālīts, Kārlis Jura dēls, Rīgas pils. komand. telefonogr., Apcietināt un no-

7. Siguldas k. p. virs- 1922. g. 1.4. febr. te 3048, gādāt meklētāja ri-
seržants, kurš ticis ko- par dezertēšanu. čībā.
mandēts un nav atgrie-
zies, dzim. 18)7. g.,
pied. pie Rīgas.

4919. Zusters, Ansis, 55 g. v., Rīgas krim. policija, 1922. g. Apcietināt, par ko
pied. pie Sarkan pag. 13. febr. apv. zādzībā, (krim. ziņot meklētājam.

pol. raksts te 3708/R 21. febr.
4920. Zeltiņš, Jānis Miķeļa d , Rīgas krim. pol., 1922. gada Tāpat,

dzira. 1889. g. 15. febr. te 3708/R, apvainots
zādzība.

4921. Streimans-KIeimans, Jē- Jelgavas apriņķa miertiesneša Paziņot dzīves vieta
kabs Ludvigs Dāvā d., raksts, 1922. g. 2. februārī, meklētājam.
25 g. v. te 227, apvainots uz s. 1. 269.

p. 272. p. 1. d.
4922. Subs, Izaks Mendeļa d., Rīgas pref., 1922. g. 11. febr. Tāpat.

31 g. vecs, Polijas pa- te 263, sodīts ar 10 z. fr. vai
valstnieks. 14 dienām aresta.

4923. Šantir, Vanda Jāzepa Latgales apg. ties. Daugavpils Apcietināt,
meita, 16 g. veca, pie- apr. I, iecirkņa izmeklēšanas
derīga pie Daugavpils tiesn., 1922. g. 15. februārī

te 588, apv. uz s. 1. 51, 574.
p. 3. d.

4924. Šantir, Lidija Jāzepa m., Tas pats, 1922. g. 15. februārī Tāpat.
18 g. v., pied. pie te 578, apv. uz s, 1. 51.,
Daugavpils pils. 584. p. 3. d.

4925. Zingers, Meiers Mār- Iekšl. min. kara gūst. un Pieprasīt sar. no Rīg.
tina d. bēgļu nod. raksts, 1922. g. pref. un izraidīt.

21. janvārī te 120570, izrai-
dāms no Latvijas.

4926. Trošs, Sevastjans Paula Rīg. krim. pol. r. te 3708/R, Apcietināt,
dēls, dž. 1884. g. 5. okt, 1922. _ g. 13. februārī, apv.
/.isjJ. gše Ludsas» zādzība..

4927. Tarib, Emilija Andreja Rīgas krim. pol.. r. te 3708/R, Apcietināt ,
m., dz. 1904. g. Du- 1922. g. 10. febr., apv. zādzībā.
bultos.

4928. Traskovskij, Vasilijs, Rigas apg. tiesa, 1922. g. Paziņot meklētājam,
pied. pie Bornes pag., 20. janv. te 7686, apv. uz s. 1.
Ilūkstes apr. 467. p. II. d.

4929. Upgals, Eduards Jāņa d., Valmieras apr. II. iec. miert., Tāpat.
35 g. v., pied. pie Liel- 1922. g. 28. janv. te 1, apv.
Straupes pag., Va!m. uz s. 1. 593. p. 3 pkt.
apr., agr. dzīv. vieta
Kariines ielā J^fe 1.

4930. Urbanovič, Kazimirs leksi. m. pasu nod., 1922. g. Pieprasīt sar. no
Ādama d., Lietavas pav. 19. febr. te 29208, izraidāms Rīgas pref. un iz-

no Latvijas. raidīt.
4931. Veinraks, Ādolfs, Per- Iekšl. min. pasu nod., 1921. g. Tāpat,

sijas pav. 30. dec. te 159974/11, izraidāms
no Latvijas.

4932. Volčuks, Kazimirs An- Iekšl. min. pasu nod. r. 1921. g. Tāpat,
toņa d., Lietavas pav. 17. dec. te 176127/IV, izrai-

dāms no Latvijas.
4933. Vestberģs, Gustavs Ern- Latvijas kara tiesas priekšsēd. Apcietināt nn ziņot

sta d., bij. virsleitn., dz. r. 19^2. g. 31. janv. te 18659, meklētājam.
1886. g. 4. febr., pied. apv. uz s. 1. 1903. g. izd.
pie Ventspils apr,, Dun- 149. p.p.
dagas pag.

4934. Vidiņš, Ģederts, saucas Jelgavas apr. miert., 1922. g. Tāpat,
ari par Virsu, apm. 60 g. 6. febr. te 296, apv. zādzībā.
v., agr. dzīv. vieta Liel-
sesavas pag. un Bauska.

4935. Vucans, Antons Donata L. a. t. Daugavpils apr. I. iec. Tāpat,
d. 22 g. v., pied. pie izm. tiesn. 1922. g. 15 febr.
Daugavpils apr., Līvānu te 615, apv. uz s. 1.51., 589. p.p.
Pag.

Rīgā, 1922. g. 25/27. martā, te 20527.

Par administratīvā departamenta direktoru J. Kaktiņš.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Meklējam© personu saraksts Nr. 41

'« Uzvārds, vārds, tēva vārda, _ Vil !t apcietināms
I"s vecums, piederības vieta, Kas meklē, at kado raksta

^ ^ iuma
liS ?y* vieta P^)5 ***' nn par ko apvainota. . _ „ _
2 Jā ārējais apraksts (pazīme*). atrašanas gadījuma.

4936. Bērziņš, Kārlis, 15 g.v., Pref. palīga telefonogr. 1922. Paziņot meklētājam,
skolnieks, zaļgan-pelēka g. 22. febr. te 16, krim. pol.
armijas cepure galvā, raksts te 4254/R., 1922. g.
ģērbies pelēkās garās 28. febr., nozudis,
biksēs un melnos
šņorzābakos, normāla
auguma, ieapaļe. seja
an īsi apcirptiem ma-
tiem.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā :

ņa i mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 90 rbj. —• kap.

par atsevišķu_ numura: saņemot
ekspedīcija .......3 , . 25 .

pie atkalpārdevējiem 3 . 75 ,

Latvijas valdības .^» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^fe^^^^^^^ svētdienasunsvetkudienas

Redakcija: ^^^^Sl^^^^^^,
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No 2. Tel. Jfe 9-89 Si^^^^^SĶ^ Rīgā, pilī Ks 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ^pa^||jp'^ll Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru taļaku rindiņu . . 6 . — ,

b) citām iestādēm un amataper-
sonām, par katru vienslējīgu
rindiņu 8 . — .

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 , — .



4937. Bērziņš, Kārlis Foma d., Pref. raksts, 1922. g. 20. janv. Ziņot Rīg. pref.
30 g. v. te 11774, apv. uz s. 1. 9453. p.,

sod. ar 10 z. fr. vai 14 dien.
aresta.

4938. Dombrovskis, Michails Termiņu cietuma pr. ar tele- Apcietināt un ziņot
Aleksandra d., 19 g. v., fonogramu, 1922. g. 21. febr. meklētājam,
gaišiem matiem, zilām te 209, aizbēdzis no termiņu
azīm, pied. pie Daugav- cietuma,
pils.

4939. Griķis, Kristaps. Rīg. 4. iec. miert. r., 1922. g. Paziņot dzīves vietu.
17. febr. te 444, apv. uz s. 1.
574. p.

4940. Jacins, Antons Jāņa d., Kara tiesas V. iec. kara izm. Apa un ievietot tu-
dz. 1896. g. 18. janv., tiesn. r., 1922. g. 21. februāri vāka apc. un pie-
pied. pie Kuldigas pils., te 3246, apv. uz k. s. 1. skaitīt izmekl. tiesn
dzīv. vieta Liepājā, Zaļā 126. p. 2. d. rīcība.
ielā 42, agr. dzīv. vieta

^Alejas- ielā 37.
4941. Kononovs, Emeljans Rīgas VI. iec. miert. r., 1922. g. Ziņot meklētajam.

Ivana d., 27 g. vecs, 13. febr. te 92, apv. uz s. 1.
pied. pie Rīgas. 510. p. I. d. un 512. p. I. d.

4942. Krūmiņ, Elza Jāņa m. Rīgas VI. iec. miert. r., 1922.g. Tāpat.
11. februārī te 202, apv. uz
s. 1. 581. p. II. d.

4943. Kagans, Gesels,Lietavas Iekšl. min. pasu nod. raksts, Pieprasīt sarakstīs,
pavalstnieks. 1922. g. 31. janvārī te 57173/11, no Rīg. prefekta un

izraidāms no Latvijas. izraidīt.
4944. Kozakevičs, Vicents, Iekšl. min. pasu nod. raksts, Tāpat.

Lietavas pavalstnieks. 1922. g. 31. janvārī M 51174,
izraidāms no Latvijas.

4945. Kārkliņ, Emma Jāņa m., Rīg. pref. raksts, 1922. g. Paziņot Rīgas pref.
22 g. veca. 20. februārī te 5252, sod. ar

500 rbļ. jeb 14 dienam aresta.
4946. Kondratovs, Dmitrijs Rīg. apg. tiesas raksts, 1922. g. Ziņot meklētājam.

Kondrata d., Krievijas 2Q. janvāri te 7685, apv. uz
pav., agr. dzīv. vieta 1885. g. sod. lik. 1692. p.
Pēterpils šosejā te 4.

4947. Lucis (Lutc), Mārtiņš- Rīg. apg. tiesa IV. iec. izm. Atrašanas gadījuma
Alfrēds Viļā d., 21 g. tiesn. raksts, 1922. g. 18. fe- apcietināt un ievietot
vecs, pied. pie Olaines bruarī te 651, apv. uz krim. centrālcietumā un
pag. Rīgas apr. sod. lik. 652. p. ziņot meklētajam.

4948. Liepa, Pēteris Mārča d., Rīg. apg. tiesas priekšsēdētājs, Ziņot meklētajam,
pied. pie Valmieras pag. 1922. g. 20. janvāri te 7691,
Valmieras apr. apv. uz sod. lik. 9., 453. p.

4949. Rozenflaum, dz. Pēter- R. A. T. 10. iec. izmekl. tiesn. Apcietināt,
son, Zelma Friča m., r. 1922. g. 21. febr. te 405,
21 g. v., pied^pie Rīgas. apv. uz s. 1. 51. p. 2. p. 412. p.

4950. Zagel, EleneĀdama m„ R . A. T. 13. iec. izm. tiesn. Tāpat.
38 g. v., Lietavas pav. 1922. g. 20. febr. te 493,apv.

uz s. 1. 51., 581. p. 3. d. p.
4951. Zivčons, Jankels Hirša Rīgas 5. iec. miert. 1922. g. Paziņot dzīves vietu,

d. (tuvāku ziņu trūkst), 8. febr. te 73, sod. ar 150 rbļ.
agr. dzīv. v. Patversmes vai 2 dienām aresta,
ielā te 33, dz. 1.

4952. Žakovskis .Eks-Eduards, Iekšl. min. pasu nod. raksts Pieprasīt sarakstīs,
bij. Krievijas pav. 1922. g. 23. janv. te50889/11., no Rīg.'pref. un iz-

izraidāms no Latvijas. . raidīt.
4953. Zvīgzne, Fromulds Jāņa Rīg. prefekt, 1921. g. 3. martā Apcietināt,

dēls, dzira. 1894. g. te 467, apv. par dezertēšanu.
13. marta, pied. pie
Valkas apr., Gaujenes
Pag.

4954. Zaķis, Ādolfs Kārļa d., 8. Daugavpils pulka koman- Tāpat,
dz. 1898. g. 10. sept., dieris, 1921. g. 15. martā
pied. pie Rīgas. te 395, apv. par dezertēšanu.

4955. Stolcers, Fricis Indriķa Tas pats. Tāpat,
dēls, dzim. 1903. g.
26. februārī, pied. pie
Rīgas,

4956. Ziemel, Lūcija Jaņam., Rīg, 5. iec. miertiesu., 1921. g. Tāpat,
dz. 1900. g., pied. pie 14. maijā te 299, apv. zādzībā.
Rīgas.

(Turpmāk vēl.)

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņ ā,

I. Par mežu politiku.
1. Kongress konstatē, ka trūkstot no-

teiktas Ūnijas vispārēja valsts ekonomiskā
politikā — arī mežu resors nav varējis
ieturēt valsts mežu saimniecībā noteiktu,
aktīvu mežu politiku; bez tam — no
mežu resora neatkarīgiem iemesliem —
valsts mežsaimniecība nav saskaņota ar
valsts vispārējo finansu, muitas un dzelzs-
ceļu

^
tarifu politiku, kas būtu nākotnē

novēršams. 2. Iievērojot to, ka 1) mūsu
valsts mežu platība nepārsniedz to nor-
mu, kādu mēru zinātne pieņem valstīm
mums līdzīgos apstākļos — apmēram
25°/o no visas platības; 2) iedzīvotāju
skaits Latvijā samazinājies par 1/s sa-
mērā ar pirmskara skaitu; 3) lauksaim-
niecībā pārvērsto zemi vēl visu pienācīgi
intensīvi neizmanto,_ — kongress atrod,
ka pašreizējie apstākļi neprasa un ne-
pielaiž mežu zemes platības samazinā-
šana un tādēļ uztur spēkā savu 1. kon-
gresa pieņemtu lēmumu, ka mežu platī-
bas samazināšana nav pielaižama. 3. Mežu
piešķiršana jaunsaimniecībām pielaižama
vienīgi nepieciešamos gadījumos, noapa-
ļojot robežas un likvidējot streijgabalus,
kid sagaidāms, ka jaunsaimnieks nebūs
spiests, aramzemi paplašinot, mežu iz-
skaust. Nav pielaižams dibināt jaun-
saimniecības vienīgi uz meža rē-
ķina. 4. Ievērojot to, ka iz-

postīto apgabalu saimniecību drīzāka
atjaunošana ir viena no_ neapstrīdami un
vissteidzīgāki pabalstāmam vajadzībām —
kongress atrod par nepieciešamu, lai
resors no savas puses darītu visu, kas
veicinātu koku materiālu _ izsniegšanu
minēto saimniecību jaunbūvēm. 5. Kā
galveno, acumirklīgo mežsaimniecības
uzdevumu kongress uzskata iespējami
lielāku koka eksporta veicināšanu: ša
mērķa sasniegšanu kongress domā pa-
balstīt sekoša ceļā:

1) Mežus iedalīt eksporta un vietējo
vajadzību mežos; pie pirmiem pieskaita
tos mežus, kas pēc savam audzēm

^
koku

sugām, labuma un ģeogrāfiskā stāvokļa
gar plūdināmām upēm un galvenam
dzelzsceļu linijām visizdevīgāk! eks-
portam ; no šiem_ mežiem izsniegums
vietējām vajadzībām samazināms līdz
minimumam; pārējie meži — vietējām
un rūpniecības vajadzībām, neizslēdzot
koku eksportu aiī no tiem, — kur vien
tas iespējams.

2) Kongress atrod, ka būvju un eks-
porta kokiem noderīgu koksni_ vel daudz
izlieto malkai, un atrod par iespējamu turp-
māk vēl vairāk pasemināt cenas az kri-
tušiem un sausiem kokiem, celmiem, lai
tādā ceļa aiztaupītu zaļa meža patēriņu.

3) Katra atsevišķa iedzīvotajā vai
iedzīvotāju grupu vajadzības jāapmierina
no tādām cirsmām un no tām apgaitām,
kuras, rēķinot no patērētāja dzīves
vietas, atrodas pēc iespējas pretējos
virzienos no galveniem eksporta ceļiem.

4) Jāpiegriež vērība apstākļiem, ka
daudzas no torgos liktām mežu vienībām
nepārdod, un jācenšas novērst iemeslus,
kas traucē pārdošanu no torgiem: ļai
saskaņotu valsts mežu pārdošanas kār-
tību, cik iespējams, ar koku tirgotāju,
koku rūpnieku un koku eksportieru vē-
lēšanām un vajadzībām — šo vajadzību
noskaidrošanas dēļ jāsasauc vasarā koku
tirgotāju un rūpnieku kongress.

6) Lai saskaņotu visus koksnes izsnie-
gumus kā eksportam, tā vietējām vaja-
dzībām un patēriņam — turpmāk sastā-
dams koksnes izdevumu vai izsniegumu
budžets, kas apstiprināms kompetentām
iestādēm un saskaņojams ar muitas,
dzelzsceļu un vispārējo valsts ekonomisko
politiku.

7) Jāpabalsta un jāveicina visu to rūp-
niecības nozaru attīstība, kur kā izejvielu
izlieto mūsu koksni: šīm vajadzībām
pielaižama arī materiālu izsniegšana par
pazeminātu cenu.

8) Lai sekmīgi izvestu dzīvē vispārējo
taupības principu un budžetu samazinā-
šanu — jādod mežu departamentam tie-
sība sadalīt pašam savu iekšējo budžetu,
iesniedzot pēc tam tādu sadalījumu ap-
stiprināšanai.

9) Kongress atzīst, ka taupības prin-
cipa izvešanu kavē mūsu vispārēja iz-
smalcināta pārvaldes sistēma un kontrole,
kāda nav piemērota mūsu zemes acu-
mirklīgam materiālam un kulturelam
stāvoklim : tādēļ jāieved visur vienkār-
šāka pārvaldes sistēma un vienkāršākas
techniskas prasības, kas pielaistu darba
un līdz ar to ierēdņu skaita samazināšanu.

II. Par valsts kontroli.

10) Valsts kontroles izvestā pēckontrole
uz vietām sajūtama kā slogs, kas neko
faktiski nekontrolē, jo to izdara tik vēlu,
ka mežzinim nav iespējams ne dot vaja-
dzīgos paskaidrojumus, ne ari saņemt
laika_ kā*dus nebūt aizrādījumus, lai nā-
kotne varētu novērst pielaistas kļūdas un
nepareizības. Kontrolei nepieciešami
vaļadzīgs vienoties ar mežu resoru par
gramatvešanas un kontroles kārtību. Pie
tam kontrolei jābūt ātrai un lietišķai.

III. Par meža materiālu iz-
sniegšanu vispārīgi un uz
1920. g. 21. decembra likuma

pamata atsevišķi.
ll) _Materialus izsniedzot ari turpmāk

pieturēties pie pastāvošas instrukcijas, jo
prakse nav devuse_ neviena pierādījuma,
ka instrukcija nebūtu piemērota dzīves
prasībām. Atsevišķi nesaprašanas gadī-
jumi izskaidrojami: 1) dažu mežziņu ne-
pietiekoša iedziļināšanās instrukcijā,
2) vietējo iedzīvotāju neapzinīga izturē-
šanas pret valsts mežsaimniecības intere-
sēm un 3) ārkārtīgi lielais un pastāvīgi
pieaugošais pieprasījums pēc mežu ma-
teriāliem.

12) Dzīves atjaunošanai, eku remontiem
un jaunbūvēm vajadzīgo materiālu, ar
maziem izņēmumiem, ņem no valsts
mežiem. Apvidos, kur mežu maz, iz-
sniegumi vairākkārtīgi pārsniedz parastas
gadejas izmantošanas normas.

13) Jaunsaimnieki
^

un citi būvētāji
nezinādami, cik meži var dot materiāla
tos pieprasa izšķērdīga vairumā, stā-
voklis ir tāds, ka lauku būvniecība stāv
atkarībā no vietējo mežu daudzuma. Ai
mežu nabadzīgos_ apvidos jaunsaimnieki
visu daudzumu būvmateriāla no mežiem
saņemt nevarēs, kādēļ pie laika jāpūlas
atrast citi ceļi, lai izbēgtu no sastrēguma
lauku būvniecība.

14) Kā pirmais solis varbūtēja sastre-
gurna novēršanai uzskatama sīku statu
stisku ziņu ievākšana caur vietējiem
virsmežziņiem par atsevišķu mežniecību
rajonos projektējamo jaunsaimniecību
skaitu, faktiski pieprasāma materiāla
daudzumu, cērtamo būvkoku mežu krāju
un izredzēm uz pieprasījumu apmierina.
sanu.

15) Apstrādātie statistiskie dati liekami
par pamatu jautājuma tālākai atrisina,
šanai par izsniedzamo meža materiālu
normu samazināšanu zināmos apmēros
un palīdzības sniegšanu būvētājiem,
citādā kārtā, par ko līdz šim ļoti maz
gādāts.

16) Lūgt zemkopības ministri, lai
gādā par to, ka tiktu noteikts no mi-
nistru kabineta vai Satversmes Sapulces
augstākais izcērtamo mežu materiāla
vairums atsevišķas virsmežniecības, kas
pēc mežkopju kongresa domam, nekur
nedrīkst pārsniegt desmit gadu normas.
Kur šī norma jau izcirsta, tur nakoSos
gados pielaižams izmantot vienīgi tekošā
gada normu.

17) Tā ka izpostītie faktiski neka tūliņ
nemaksā par saņemto koku materiāla,
tad kongress atzīst, ka nekavējoša mak-
sas normas pazemināšana par izsniedza-
miem mežu materiāliem nav vēlama un
tikai samazina ugunsdrošo materiālu lie-
tošanu jaunbūvēm. Nākotnē, ja izpostītie
nedabūs zaudējuma atlīdzību, tad tiem,
kopā ar jaundibinātiem, parāds par iz-
sniegtiem būvkokiem pavisam jāatlaiž.

18) 21. decembra likums ir sasteigts,
dibināts uz nepilnīgiem statistiskiem da-
tiem um praktiski dažos rajonos nepil-
dāms, Mmdēļ tas būtu iespējami drīz
jāpārstrādā saskaņā ar 1921. gada 15
augusta mežkopju kongresa aizrādijarmem.

19) Ja likums paliek negrozīts, tad jau
tuvākā nākotnē vairāki rajoni paliks pil-
nīgi bez būvkoku meža.

IV. Par virsmežniecības
sistēmas x/a gada praksi.

20) Konstatējot, ka mežu darbiniekiem
uz vietām uzdotiepienākumi vairākkārtpār-
sniedz miera laikā pastāvošās darba nor-
mas, jāatzīst, ka, ? neskatoties uz dažiem
vēl nenovērstiem iztrūkumiem, virsmež-
ziņu sistēma devuse apmierinošus rezul-
tātus un ka, pateicoties intensīvai darba
spēka izmantošanai, veikts ļoti lieto
darbs.

21) Pilnīga vietējo iedzīvotāju prasību
apmierināšana pie tagadēja darba vai-
ruma un pastāvoša darbinieku skaita iz-
slēgta pie kuras katras meža pārvaldī-
šanas sistēmas. Uzlabošanu var sa-
gaidīt tikai no kontroles kārtības grozī-
šanas, novecojušo norēķināšanas notei-
kumu atcelšanas un lteld formalitatu

samazināšanas.

V. Par dienesta zemēm un
dzīvokļiem.

22) Kongress atzīst, ka no valstiski
viedokļa vienīgi pareiza būs dienesta
zemju jautājuma atrisināšana tai vir-
ziena, kas noteikts ar 1921. gada zem-
kopības ministrijas Satversmes Sapulce»
iesniegto projektu.

23) Par dzīvokļu lietošanu jāmaksā
noma, piemērojoties tai nomai, kādu
ņem no valsts fonda zemes lietotajiem»

VI. Par mežsaimniecības
autonomizēšanu.

24) Mežkopju kongress atzīst, ka valsti
viscaur ieviesies tik liels birokrātisms utt
formālisms, kurā nav iespējams strādāt
ražjgu darbu, kā ari samazināt valsts
ierēdņu skaitu. Izeja no stāvokļa var
rasties tikai tad, ja visās plašākās valsts
saimniecības nozarēs ievedīs iekārto»
līdzīgu privātuzņēmumu iekārtai.

25) Ari mežsaimniecību vajadzētu no*
stādīt par autonomu valsts uzņēmumu»
saskaņa ar valdības 1922. g. 22. janvar»
noteikumiem par autonomiem valsts uf
ņēmumiem, kas izdoti 1919. g. 16. j»l»J*
likuma kārtībā.

26) Autonoma mežu resora valde var

garantēt valstij zeltā to pašu vidējo tīro
ienākumu no mežsaimniecības, kuru t»
deva pirms kara, atskaitot zaudējumu*
kas ceļas ar materiālu izsniegšanu P
nepilnu trgus vērtību uz likumu pama'*

Mežziņu kongress

Rīgā, 1922. g. 20. un 21. februāri.

Kongresā piedalījās: Satversmes Sa-
pulces frakciju priekšstāvji (5); ielūgti
valdības un sabiedrisko iestāžu priekš-
stāvji (16); preses priekšstāvis (1); zem-
kopības ministrijas darbinieki (35); virs-
mežziņi (64); iecirkņu mežziņi (83);
viesi (6), pavisam 210 personas.

Kongresu atklāja zemkopības ministrs
Zamuels. Kongresa prezidijs: Aušiops,
Krišjānis, J. Ozols, doc. Kalniņš, K.Eiche
un Teikmans.

Nolasīja sekošus referātus: 1) Mežu
politika — Teikmans; 2) būvkoku iz-
sniegšana uz 1920. g. 21. decembra
likuma pamata — doc. Kalniņš; 3) meža
materiālu izsniegšana vispārīgi — Dam-
bergs; 4) Latvijas uzbūves atkarība no
mežiem — Jurevičs; 5) mežu resora
darbinieku dienestzemes — Kūlis;
6) virsmežziņu sistēmas V2 ga^a prakse
— Kūglers; 7) mežsaimniecība sakarā
ar agrārreformu — J. Ozols; 8) mež-
saimniecības autongmizēšana — doc.
Kalniņš.

Par referātos aizkārtiem jautājumiem
pēc plašām debatēm un jautājumu iz-
strādāšanas pieņēma sekošas rezolūcijas:



27) Uzdod mežkopju profesionālai

savienībai un Jūdz mežu departamentu
ierosināt jautājumu par autonomizēšanu
an visādi šo ideju popularizēt

VII. Par dažādiem tekošiem
jautājumiem.

a) Kredita jautājumā materiālu sagata-
vošanai.

28) Piepeža kredita apturēšana ma-
teriālu sagatavošanai saimnieciskā kārtā
radfjuse nepanesamu stāvokli uz vietām,
ķas lielā mērā diskreditē darbiniekus uz
vietām iedzīvotāju acīs un padara minē-
tos darbus uz priekšu par neiespējamiem,
*āpēc nepieciešama nekavējoša kredita
gādāšana parādu nolīdzināšanai par iz-
pildītiem materiālu sagatavošanas nn iz-
vešanas darbiem.

b) Ieroču turēšanas jautājumā.
29) Lūdz mežu departamentu stāties

sakarā ar iekšlietu ministriju, lai ieroču
turēšanas atļaujas mežu rezora ierēdņiem
varētu izsniegt tieši no mežu resora.

.Ekonomists.

Latvija un citas valstis

čeehosiovaķija un Latvija.
Latvijas valdības delegāts Čechoslova-

ķijā Šreinera kungs ziņo ārlietu ministrijai,
Jca marta beigās viņu pieņēmis audiencē
Čechoslovaķijas prezidents Dr. Mazariks,
kurš apsveicis draudzīgu attiecību tāļāk-
attīstību starp Latviju un Čechoslovaķiju
an izteicies, ka viņš priecātos, ja Dže-
novas konferences svarīgos jautājumos
Latvijas un Čechoslovaķijas delegāti at-
rastos saskaņā.

Jaunās valstis

Somija.
Somijas ziņas.

Beidzamā laikā Somijas dzelzsceļu
valde nosūta ikdienas uz Krieviju
150 vagonus preču.

Karelijas emigrantu komiteja grie-
zusēs pie tautu savienības ar memo-
randu, kurā lūdz tautu savienību ņemt
kareliešus savā apsardzībā.

Pēc jaunpieņemtā valodas likuma
somu ierēdņiem obligatoriski jā-
prot mutiski un rakstiski somu valoda
an bez tam zviedru valoda vismaz
mutiski.

Somijas valsts ierēdņi iesnieguši val-
dībai pieprasījumu paaugstināt algas
sakarā ar paredzamo dzīvokļu īres pie-
augšanu.

Somu sociāldemokrātu kongress pie-
ņēmis rezolūciju, ka tik ilgi, kamēr val-
dība pabalstīs apsardzības korpusu, so-
ciāldemokrāti ministru kabinetā nevarot
iestāties.

Somijas muitas ieņēmumi martā pār-
sniedz 14 miljonus somu marku.

Bjernebojgā likvidēta lielāka komu-
nistu organisacija. LTA.

Pabalsts teātriem.
Somijas valdība izsnieguse dramatis-

kiem teātriem tekošam gadam 855.000somu
markas pabalsta. Operai piespriedīs
speciālu lielāku pabalstu. LTA.

Polija.
Polija un padomju Krievijā.

Prāgā, 15. aprilī. „Prager Presse"
raksta no Varšavas:

Polijas nolūki pret padomju Krieviju ir
pilnīgi miermīlīgi. Polijai ļoti labi ir m i-
namas tās iekšējās grūtibas, ar kuram
jācīnās padomju valdībai. Polija tādēļ
nepastāvēs uz tūlītēju to Rīgas miera
līguma noteikumu izpildīšanu, kuri priekš
Krievijas patlaban būtu savienoti ar pārak
lielām techniskām grūtībām. Polija pro-
testēs tikai tādā gadijumā, ja nepārpro-
tami būs redzama padomju ierēdņu ne-
vēlēšanās pildīt noteikumus. Varšavas
valdība ir pārliecināta, ka arī padomju
valdība vēlas uzturēt mieru ar saviem
kaimiņiem, jo karš padomju valdībai
būtu eksperiments ar nezināmu iznākumu.

_ LTA

Ārzemes

Dženovas konference.

Dženovā, 13. aprilī. _ Konferences
darbi pašlaik norit komisijas, kuras savu-
kārt dibina subkoinisijas materiālu saga-
tavošanai. Katrā subkomisija ievel 12 lo-

cekļus :_ plecus no sabiedroto valstīm-
uzaicraātajara (Anglija, Francija, Itālija,
Japāna, Beļģija) divus no Vācijas un
Krievijas, piecus no pārējām mazākām
valstīm._ Nolemts vajadzības gadijumā
pieaicināt starptautiskā darba biroja
priekšstavjus.

Vakar, trešdien, uzsāka darbību trešā —
saira niecības komisija, par
kuras priekšsēdētaju ievēlēts Francijas
delegāts Kolrā (Colrat). Nodibināta sub-
komisija, kura Baltijas valstis reprezentē
Latvija. Komisijā balsojot par vietu
sadalīšanu starp mazāko valstu priekš-
stavjiem, rezultāts bija sekošs: par Nor-
vēģiju 20, par Dienvidslāviju 19, par
Holandi 17, par Latviju 12 un par Šveici
12 balsis. Vācu delegāti iesnieguši saim-
nleciskās komisijas locekļiem memorandu
jautājumā par starptautisku aizdevumu
Vācijai.

Pirmo sēdi noturejuae ari transporta
komisija — ceturtā. Viņas priekš-
sēdētājs ir beļģietis Teuniss. Subkomisija
mazāko valstu vietās ievēlēti Austrijas (ar
21 balsi), Portugāles (15), Igaunijas
(15), Polijas (14) un Šveices (10)
delegāti.

Finansu komisija nodibinājuse
priekšdarbu veikšanai divas subkomisi-
jas: kredita un valūtas. Uz sera Ro-
berta Horna, Anglijas finansu ministra,
priekšlikumu Latvijas delegāts vien-
balsīgi ievēlēts svarīgajā kredita sub-
komisija ; valūtas subkomisija Baltijas
valstis reprezentē Polija.

Pēc finansu komisijas sēdes Latvijas
finansu ministrs R. Kalnings apspriedies
ar seru Robertu Hornu un vēlāk ar pa-
zīstamo Amerikas finansistu Vanderlipu,
kuru iepazīstinājis ar Latvijas dzelzsceļu
apstākļiem.

Konferences aprindās runā, ka Loid-
Džordžs jau galīgi izstrādājis starp-
tautiskā garantijas līguma
p r o j e k tu, ar kuru visas Eiropas val-
stis apņemtos nodrošināt mieru.
Loid-Džordžs esot nodomājis iepazīsti-
nāt ar savu projektu konferences dalīb-
niekus.

Sagaida, ka konferenci apmeklēs Itāli-
jas karalis Viktors Emanuēls, ja apsprie-
des ieilgtu. Paredzams, ka konferenci
varēs nobeigt ne agrāk, kā maija beigās.

Baltijas valstu delegācijas stājušās no-
teiktā kopdarbībā ar „mazo antanti",
Skandināvijas valstīm, Holandi, Šveici,
Spāniju un Portugāli. Pateicoties saska-
ņotai politikai Baltijas valstīm
izdevies iegūt vietas visās
subkomisija s.

Finansu komisija iecēluse sevišķu liet-
pratēju padomi, kurā ietilpst ievēroja-
mākie Dānijas, Zviedrijas, Francijas,
Anglijas, Šveices, Vācijas, Beļģijas, Itālijas
un Čechoslovaķijas ekonomisti. Krievu
delegāts pieprasīja, lai arī Krievija būtu
padomē reprezentēta, bet komisija atzina,
ka Krievijai pašlaik neesot neviena eko-
nomista ar vajadzīgo autoritāti.

„Berliner Zeitung am Mittag* ziņo no
Dženovas par j a u n u incidentu po-
litiskās subkomisijas sēdē: Francijas dele-
gāts lika priekšā pielaist konference
demokrātiskās gruziņu valdības priekš-
stavjus. Čičerins paziņoja, ka _ visa
padomju Krievija pastāvošās robežās, ta
tad ieskaitot Gruziju, konferencē jau
reprezentēta. Ja tāds priekšlikums vēlreiz
atkārtotos, viņš, Čičerins, atstāšot sēdes
zāli. Priekšsēdētājs franču ierosinājumu
atraidīja.

„Temps" ziņo no Dženovas, _ka finansu

komisijas sēdē lielinieku delegāts Rakov-
skis vēlreiz mēģinājis netieši pacelt at-
bruņošanās jautājumu, bet sers Roberts
Horns kā priekšsēdētājs viņam atgādinājis,
ka atbruņošanās problems nav kdnferences
dienas kārtībā. « Temps" aizrāda, ka
Rakovskis pats trešdien aprēķinājis sar-
kanās armijas tagadējo sastāvu uz
1.450.000 vīru; ta tad padomju Krievija
nebūt nerādot citam valstīm labu priekš-
zīmi.

Dženovas ercbiskaps ieradies uz ofi-
ciālu vizīti pie Itālijas ministru prezi-
denta Faktas. Ercbiskaps izteicies, ka
konferences līdzšinēja _ gaita esot ļoti
apmierinoša. Apmeklējums rada, ka
„miera" konferencei ir iespaids arī uz
baznicas un valsts attiecībām.

Padomju delegācija publicējuse presē
garāku paskaidrojumu, ka principa Krie-
vija atzīst zaudējumu atlīdzināšanu citam
valstīm, bet pie kara parādu aprēķina
uzstāda savas pretprasības.

LTA.

Sabiedroto atbilde uz Vācijas notu.
Parizē, 14. aprilī. Sabiedroto re-

paraciju komisija nosūtījuse vācu valdī-
bai atbildi uz 10. aprija notu. Ta uz-
sver, ka gadijumā, ja Vācija līdz 31.
maijam nebūs samaksājuse noteiktās
sumas un pieņēmuse sabiedroto prasības
garantiju un kontroles jautājumos, mora-
torijas zaudēs spēku un sabiedroto val-
dībām būs jāizšķiras par soļiem, kas
spējami, lai nodrošinātu miera līguma
izpildīšanu. Reparaciju komisija aizrāda,
ka pašas Vācijas interesēs būtu nomak-
sāt reparacijas sumas bez jauniem papīr-
naudas izlaidumiem; tādēļ jāpaaugstinot
nodokļi.

Parizē, 15 aprilī. Sakarā ar repa-
raciju komisijas atbildi Vācijai, ,La Vic-
toire* raksta, ja 31. maijā Vācija nebū-
šot pilnīgi padevīga, sankcijas stāšoties
spēkā un ķīlā paņemšot Rūras apgabalu.

LTA.
Koncesijas Krievija.

Prāgā, 15. aprilī. (Č. P. B.) „Prager
Presse" ziņo, ka koncesiju komisija Ma-
skavā līdz šim saņēmuse ap 60 priekš-
likumus, galvenā kārtā no vācu, tad no
zviedru, angļu, amerikāņu un čecho-
slovaku rūpniekiem, kuri visi vēlās no-
dibināt rūpniecības uzņēmumus ' Krievijā.

LTA.

Nosities pasaules aplidotais.
Lidotājs Ross Smits (Smith), kurš ne-

sen izdarīja aeroplanā sekmīgu lidojumu
no Anglijas uz Austrāliju un bija nodo-
mājis aplidot zemes lodi, izdarot kādu
mēģinājumu nosities; arī viņa pavado-
nis leitnants Bennets dabūjis galu. LTA.

Rīoa
Steidzaties palīgā plūdu briesmās

cietušiem.
Ārkārtīgi lieli pavasara plūdi izpostī-

juši plašus Latvijas apgabalus gar Dau-
gavas krastiem: sagrautas daudzas ēkas,
aizplūdinātas mājās, aiznestas veselas
pilsētu un ciemu daļas; visa manta,
labība un ražojumi sabojāti pat otros
ēku stāvos; dārzos augļu koki izrauti,
druvās sējas lauki izskaloti, ceļi sabojāti,
tilti aiznesti; māju lopi visi gājuši bojā.

Nav vairs sēklas, nav pārtikas, bojā
gājuši arī darba rīki. Plūdu briesmas
piemeklējušas simtiem kilometru lielus
apgabalus un cietušo skaits jau pārsniedz
10.000 cilvēku.

Dzīvi palikušie, izmirkušie, badā no-
vārgušie un pārsalušie iedzīvotāji sa-
slimst; starp viņiem jau sāk izplatīties
sērgas . >.

Šo lielo Latvijas tautas un valsts postu
sapratīs visi mūsu valsts pilsoņi.

Palīdzība vajadzīga drīza un ārkārtīgi
liela.

Ziedojat drēbes, veļu, apavus, sēklu
druvām, graudus maizei un citus pārtikas
produktus.

Ziedojat naudu lopu un darba riku
iegādāšanai, ārstnieciskai palīdzībai, dzī-
ves atjaunošanai.

Plūdu izpostīto apgabalu palīdzības
centrālkomitejas ziedojumu listes izsūta
visām Latvijas pilsētām un novadiem.
Pieprasiet pēc tām centrālkomitejā: Rīgā,
iekšlietu ministrijas namā, Aleksandra
ielā 37/39. Ieeja no_ Stabu ielas te 12,
dz. 1. Turpat ari sutami un nododami
ziedojumi.

Plūdu izpostīto apgabalu
palīdzības centrālkomiteja.

Plūdu Izpostīto apgabalu palīdzības
centrālkomiteja

vakar, 18. aprilī, pulksten 12, noturēja
Satversmes Sapulces namā prezidenta
J. Čakstes vadībā sēdi, kurā komiteja
cēla priekšā ziņojumu par savu līdzšinējo
darbību, kas turpinājusēs bez pārtrauku-
ma pa visām svētku dienām, gan dāva-
nas ievācot, gan atkal aizsūtot tās ne-
laimīgajiem uz plūdu piemeklētiem ap-
gabal em. No ziņojuma noskaidrojās
arī, ka plūdu nodarītais posts aptver
plašus apgabalus un ir ļoti liels
tiklab pilsētās un miestos, kā ari — un
jo sevišķi — uz laukiem, kar zemturiem
izskaloti visi ziemāji, izspostiti dārzi, aiz-
nestas bišu saimes, sīkie lopi visi ap-
sllkuši, liellopu apmērām puse gājuse
bojā.

?? Palīdzība tā tad vajadzīga visplašākos
apmēros un ļoti steidzama, sevišķi pār-
tikas produkti un apģērbs.

Ziņojumus uzklausījusi, komiteja no-
lēma, griesties pie ministru kabineta ar
pieprasījumu pēc paskaidrojuma, kādus
darbus valdība domā uzņemties uz sevi
plūdu izpostīto apgabalu dzīvesatjauno-
šanā, un kādi atstājami plašai sabiedri-
skai darbībai ar «Plūdu izpostīto ap-
gabalupalīdzības centrālkomiteju" priekš-
galā.

Komiteja atrodas iekšlietu ministrijas
telpās, Stabu ielā J* 12, dz. 1, kur
pilsoņi var_ nodot ziedojumus gan naudā,
gan grauda.

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
Rīgas pilsētas statistiskā valde reģistrē

1922. g._ martā (iekavās atzīmēti skaitļi
par pagājušo mēnesi):

Dzimuši Dzimstības

nedzīvi **iruši jeb mirstība»
dzimušos) pārsvars

Latvieši . . 216 (2*4) 209 (235) +7(+9)
Vācieši . . 49 (47) 62 (67) —13 (—20)
Žīdi. ... 65 (66) 32 (55) +33 (+11)
Krievi... 38 (49) 34 (43) + 4 (+ 6)
Poļi un leiši. 24 (24) 20 (24) -j- 4 ( 0)
Citi. . ? . 7 (17) 9 (22) — 2 (— 5)

Pavisam 399 (447) 366 (446) +33 (+ 1)

Svarīgākie miršanas gadī-
jumi: tuberkuloze 57 (55), organiskas
sirdskaites 56 (41), vēzis 35 (33), asiņu
pieplūdums galvas kausā 20 (10), vecuma
nespēks 19 (36), plaušu iekaisums 13 (43),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi, 18 (30), izsitumu
tīfs 13 (18), nieru kaite 13 (4), influ-
ence 2 (22).

Laulības noslēgšanas: 194(159),
no tiem baznīcās laulāti: 133 (105).

fvfaksia

Nacionālais teatrs. Trešdien, 19. aprilī
un ceturtdien, 20. aprilī, pirmo reizi
Šekspira komēdija „V i n d z o r a s
jautrās sievas". Piektdien, 21. ap-
rilī, Zeltmata «Mērnieka laiki
S 1ā t a v ā". Sestdien, 22. aprilī, A. Sau-
lieša drāma „Līgo". Sagatavošanā J.
Akuratera «Lāča bērni", kuru izrādīs
pirmo reizi Daces Akmentiņ vakarā.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

K M t S !.
Rīgas biržā, 1922. gadā 19. aprilī.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . I 50.00
Amerikas dolārs 25375 — 259.7S
Angļu mārciņa 1128—1148
Francijas franks 23.75 — 24.25
Beļģijas franks .......2175 — 22.25
Šveices franks ........ 49.50 — 50.50
Zviedrijas krona 66.75— 67.75
Norvēģijas krona 47.75 — 48.75
Dānijas krona . . . „ ... . 54.50 — 55.50
Čechijas krona ,..»... 5.31—5.41
Hoiandes guldeni» 97.25 — 98.75
Vācijas marka 0.84 — 0.89
Somija* marka 4.89 — 4.92
Igaunijas marka ....... 0.70 — 0.75
Polijas marka ........0.00 — 0.08
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelts 00.0
Sudrabs 00.00

sīks 00.00

Valsts krāj- nn kredītbanka
Silinski, K. Bērziņi

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
1922. g. 10. aprilī.

52. .Gritje", holandišu . tvaikonis, kapteinis
Aarvids, no Ventspils ar balastu.

LlcpSJas ostfl 9. aprilī atradās 52 kuģi,
ienāca 1, neizgāja neviens, palika uz 10. apriti
53 kuģi.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
1922. g. 9: aprilī.

184. .Signe*, Zviedru tvaikonis, kapteinis An-
dersens, no Kordieias ar oglēm.

No Ventspils ostas Izgājuši kuģi.
1922. g. 9. aprilī.

160. .Sigulda*, latviešu tvaikonis, kapteinis Bērs,
uz Rīgu ar oglēm.

161. .Grietje", holandiešu tvaikonis, kapteinis
Dāvids, uz Liepāju tukšā.

162. .Lina*, latviešu motorkuģis, kapteinis Gulbis,
uz Liepāju ar gabalu preces.

163. .Normandiet*, dāņu tvaikonis, kapteinis
Petersens, uz Holtenavu tukša.

164. .Stralzund*, vācu tvaikonis, kapteinis Rabbe,
uz Okselozundu ar ūdens balastu.

Ventspils ostā ienšca 8. aprilī 1 kuģis,
izgājuši 5, 9. aprilī ostā atradās 30 kuģi.
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Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 6. aprilī

apstiprinājis uz Latvijas Satversmes Sa-
pulces kopsēde 1921. g. 20. aprilī pie-
ņemtā likuma par akciju biedrībām un
paiju sabiedrībām 10. p. pamata

Jēierņil. iipNlfa fabrikas rt."
vispārējas ārkārtējas akcionāru sapulces
lēmumu 1922. g. 28. janvārī par sabied-
rības valdes sēdekļa pārcelšanu uz Rīgu.

Tirdzn. un b. n.pr. A. Kacens.
Vec. sev. uzd. ier. Fr. M i e i k a 1n s.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 7. aprilī

apstiprināja akciju sabiedrības

..Latvijas Traziis"
pamatkapitāla pārvērtējumu no 5,000,000
L.-rbJ. uz 125,000 zelta frank., 5000 aka,
par 25 zelta frankiem katra, grozot at-
tiecīgā kārtā statūtu 8. pantu.

Tirdzn. un b. n. pr. A. Kacen s.
Vec. sev. uzd. ier. Fr. M i e r k a 1n s.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
az civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 22. martā
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: „Vecgulbenes pagasta
savstarpējā uguns - apdrošināšanas
biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Vecgulbenes pagasta.

PnekSsēd. v. E. Bitte.
Sekretārs V. F r i de.

Ri§a8 apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas Adaļas lēmumu 22. marta
1922. g. reģistrēt* kooperatīva sabiedr.

zem nosarkuma: Vecgulbenes pagasta
„Lelasga!a Stradu" piensaimnieku
sabiedrība.

Sabiedrības valdrs *ē*}r:klis atrodas
Vecgulbenes pagastā, Strados.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs V. Fride.

^tijļūs upgabait reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 14S0'. p. pamata pa
ziņo, ka «sskaņa ar apgabaltiesas admi-
8rf«tiativās nodaļas lēmumu 22. martā
1922. g., reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: ,.Rfgas pilsētas, Dau-
gavpils Ielas, mājas Nr. 41 Iedzīvo-
tāju — īrnieku savienība".

Sabiedrības valdes «edeklls atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs V. Fride.

Liepājas apgabaltiesa,
9. martā 1922. g„ uz Friča Kronberga
lūgumu un pamatojoties uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolem a:

1) parādus pēc sek. obligācijām, no-
stiprinātām uz laulātiem draugiem
Fricim un Marijai Kronberģiem pie-
derošas nekustamas mantas Liepājas
pilsētā zem krep. N° 2451 un
izdotām uz Juliusa Ivana d. Šmeiļa
vārda: a) 1500 rbļ. nostiprinātas
15. septembrī 1894. g., zem žur-
nāla J& 930, b) 500 rbļ. nostipr.
25. februārī 1895. g. zem žurnāla
Jfe 167 un c) 3000 rbļ. nostiprin.
7. decembrī 1902. g.. zem žurnāla
JVs 1213 atzīt par pilnīgi samaksāt,
līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minēto paradu iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā lidz kreditora ierašanai,
kuram tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 25. martā 1922. g. J*452/21
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.

Latgales apgabaltiesas krimakiilaļa,
saskaņa ar savu 1922. g 22. marta
lēmumu, meklē uz sod lik 51. p.,
585. p. 1. d. un 581. p. I. d. pamata
apsūdzēto Ivanu Pētera d. Masloboievu,
Rēzeknes apr., Rozenmuižss pag., Me-
dinkas sādžas piederīgo, 18 g. vecu,
vidēja auguma, _ tumšu seju, melniem
matiem un brūnām acīm.

Visām iestādēm un personām, ku[ām ir
zināma minētā Ivana Pētera d.Maslob-jeva
un viņa mantas atrašmās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa I. iecirkņa izmeklēšana
tiesnesim.

Daugavpilī, 26. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja biedrs B. Cīruls.

Sekretāra v. i. Ev. K a 1 ē j i ņ š.

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
dara zināmu vispārībai, ka saskaņa ar
apgabalties. lēmumu 27. martā 1922. g.
uz civproc. lik. 1460p. pamata
reģistrēta un ievesta bezpeļņas biedrību
reģistrā Preiļu mūzikas biedrība «Lira".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Preiļos.

Daugavpilī, 28. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A b b u 1s.

Sekretāra v. A. A u z i ņ š.

Unguru pag. valde,
Valmieras apriņķī, ar šo dara zināmu
ka ar 1. mallu 1922. g.,

tiks atvērta

JttflRtah B§!il|"3
ar darbības rajonu — Unguru pagasts.

Nodaļas atrašanās vieta Unguru pa-
gasta nama.

Nodaļa pieņems paziņojumus katra
dienu no_ pulksten 10 līdz 12 dienā , iz-
ņemot svētdienas un svētku dienas.

Laulības noslēgšanu izdarīs otrdienās
un piektdienās no pulksten 10—12 dieni

Līdz ar dzimtssat ākstu nodaļjs atvēr-
šanu, dzimušo, mirušo un laulājamo pie-
teikšana un reģistrācija priekš Ungum
pagasta iedzīvotājiem ir obligatotiska.

Unguros. 6. aprilī 1922. g H« 154
Priekšnieks J. Z u n d e.

3 Darbvedis Straume.

[irstu pag. vaidi, Cisi apr.,
dara zināmu, ka _ sakot ar 1. maiju,
1922. gadā vietējā pagasta mājā tiek
atvērta

Jzintarateiii nodaļa"
ar darbības rajonu Cirstua pagasts.

Pagasta valde.

Dažādi sludināj.
Kļūdas izlabojums.

.Valdības Vēstneša' š. g. ** J*
no 7. apriļa Kurzemes hipotēkuīd»
dribas sludinājumā par izlozētam 4 /«i
ķilu zīmēm Lit. A. J* 10S0 " Uljļļ
Ns 4924 nepareizi apzīmētas, p«J£
ar Ns 10H6 un otra ar 1* 491ļ- \e
A. Jfe J086 vietā jāstāv >* 1Ģ"
Lit. C Ns 4914 vietā J* 4924, kas
šo tiek izlabots. —*

Natlanaīāis fceaSrs-
TreSdlen, 19. aprilī. pīkst. 7 vak. I.

^..Vimdz&vas jaut****
sievas"- _

Šekspīra komēdija 5 celieno».

Ceturtdien. 20. aprīli, pīkst. 7 vsm

..-Vindz&vasjautt<**
sievas".

Siias apr. priella. pailgs feliet.
ai šo dara vispārībai zināmu, ka 29.aprit
š. g., pulkst. 12 dienā, Liela pagasta
„Zaķu-Katnā" tiks noturēta

Otrupe,
kurā pārdos vairāksolīšanā MSrdm 3an-
sonam piederošo mauta, ka dažādas
saimniecības lietas un lopus, deļ pie-
dzīšanas no viņa 20 O^O rbļ, ssotia naudas,
pēc Rīgas apr. priekšn. raksta 10. aprilī
s. g., zem Ka 46%/ii.

12. aprilī 1922. g.
Rigas apr pr. pal par III. lec. Legzdirjš.

Valmieras apr. valsti mii iupe&in
ar šo dara zināmu, ka 25. apr;!! š.%
pulkst. 10 dienā. Dikļu pagasta nami

izdos vairāksolīšanā

zveias tiesības
uz 3 gadiem, no 23. aprīļu š. g. līdz
23. aprilim 1925. g. sākošos ezeros:

1) Ozolu muižas ezeru — Ozohipag.
2) Ezermulžas muitas ezeru — Dikļu

pagasta.
tenomu izdarīs saskaņā »r instrukciju

Ns 7 un solīšana sāksies no vairāksolī-
šanas komisijas novērtētas sumas. 2

Apsardzības ministrijas ēku un
būvju pārvaldes Rīgas rajona,
izdos 25. aprīli 1922. B. pulkste»
11 diena

vairāksolīšanā
uz 1922. g., Rinušciemā, Mangaļu pag*

apm. 2 pūrvietaslielubijforta zemi, ganibam vai
siena pļavai.

Torgi notiks Mangaļu pagasta nami-
Paziņojumi par piedalīšanos pie mutls-
kiem un rakstiskiem torgiem (uz katra
atsevišķi) , nomaksāti ar 20 rbļ. zimog-
nodokli, iesniedzami rajona dzīvoķl»
nodaļā, Citadelē Jfc 24, līdz 24. aprīli»
1922. g., torgu dienā līdz pulksten li
dienā, vietēja pagasta namā, attiecīgu»
komisijai. *

Gitu iestāžu slod.
Aumeisteru pag. valde,

Valkas apr. ar šo dara visp. zināmu, ka
sākot ar 1 maiju 1922. g. tiek atvērta

Aumeisteru pagastā

.Jzīissialii nodaļa"
ar darbības rajonu Aumeisteru pagasts.
Nodaļas atrašanās vieta Aumeisteru
pagasta namā.

Nodaļa pieņems ziņojumus pirm-
dienas no pulkst. 10—1 dienā dzimša-
nas, laulību un miršanas lietās, izņemot
svētku dienas. _ Laulību noslēgšanu iz-
darīs se-tdienas no pīkst. 10—1 dienā,
izņemot svētku dienas. Līdz ar dzimts-
sarakstu nodaļas _ atvēišanu, dzimušo,
mirušo un laulājamo pieteikšana un
reģistrācija priekš Aumeisteru pagasta
iedzīvotajiem ir ot ligatoriska.

Aumeisteros, 8. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis E d. A 1k s n i s.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesa, 3. ciiiloodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Marijas Belloni
un citu pilnv. zv. adv. Riezenkampfa
lūgumu uzaicina visas personas, kūjām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 21. februārī 1922. g.
publicēto 27. iebruarī 1920 g. Obrziskā,
Polijā mir. Aleksandras (Aleksandrl-
nas) Jozeia m. baroneses Budberg, dzim.
grāfiene Anrep-Elmpt, testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Aleksandras Budberg
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,fideikomisa-
rijiem, parāddevējiem un t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludināj. iespieš dienas
.Vaid. Vēsta.".

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
ierunām un zaudējušas_ savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 29. martā 1922. g. 1247
Priekšsēdētāja v. O. Ozoliņš.

Sekretārs A. Kalve.

f?~_eu* apgabalt. reģistr. nodaļa
u civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
eiņo, ka saskaņā ai apgabaDiests edmi-
nistrativās noaaļas lēmumu 22. martā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma: „Krlmuldas un ap-
kārtnes biškopības biedrība".

sabiedrības valdes seueKl's atrodas
Krimuldas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.

^
Sekretārs V. Fride.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
pasiņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
20. marta 1922. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt Iecavas savstaroSJo uguns-
apdroslnāsanas biedrību, ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
I_C3vā

Jelgavā, 21. martā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. M ii 11e r s.
Sekretāra pal. v. i. D. L e š i n s k i 8.

Bloniu pag. valde
izsludina par nederīgu nozaudēto zirgu
pasi (numurs nav zināms), izdotu no
Oaujenes pag. valdes R. Laidinām uz
baltu ķēvi, 2 arš. augs _tu, _ 16 g. vecu,
kura pirkšanas ceļa pārgājusi Jēkaba
Jāņa d. Baloža, dzīv. Blomu Jānetos,
īpašumā.

Medzes pag. valde,
Liepājas apriņķī, paziņo, ka sākot ar
1. aprīli 1922. g., atvērta

Jitssaiakslo nodala"
ar darbības rajonu Medzes pagasts.

Nodaļa atradīsies Medzes pagasta
namā un darbosies otrdienās un piekt-
dienās no pulksten 9—12 dienā.

Pagasta valde.

Annenieku pag. valde,
Tukuma apriņķī, dara zināmu, ka
ar 1. maiju s. g,

tiks atvērta

JziilssAtu nodaļa"
ar darbības rajonu — Annenieku p igasts.

Paziņojumus pieņems visās darba
dienas no pulksten 10 rīti līdz pulksten
2 pec pusdienas; laulības nobēgšana
piektdienās.

Pagana valde.

Mežu departamenta techn. nodala
noturēs 26. aprīli 1922 g., pulksten 11 dienā, Todlebena bulvāra N° 6, dz. 8

Jauktus torgus
par Taurkalni! virsmežziņa dzīvojamas ēkas fiflues
pabeigta darbu (namdaru * JaMnieku, mūrnieku)

izdošanu mazākprasitējiem.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokli, iesniedzami līdz augšā uzrādītam laikam.
Kas iesniedz rakstisku piedāvāļ., tas nevar ņemt dalību mutiska sacensība.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jāiemaksā 15,000 rbļ.droš. nauda.
Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus par dirbu apmēru izsniedz turpat,

no.pulksten 9 līdz 3. 2 Mežu departaments.
HMBBSSHftMBHHBSflB9BSBSSflHHBSSjBBBHBBwBlB

I. raj. valsts zemju pārziņa kancleja,
Kazdangas muižā, Aizputes apr., 1922. g. 25. apr. pīkst. 9 ritā,

tiksiznomāti

vairāksolīšanā
sekosi nomas objekti uz vienu gadu, skaitot no 1922. g. 23. apriļa:

1) Asites pagastā: Dinsdurbes un Bagge muižas smēdes, Bagg-Asites
muižu baznīcas krogs, Eikas muižas zivju dīķi;

2) Alsviķu pagastā: Liel-Aisviķu m. augļu dārzs, Liel-Dames pied. Al-
sviķu Ozolmuižas «Balta* kroga telpās;

3) Apriķu pagastS: Apriķu muižas smēde un augļu dārzs;
4) Brlņķu pagastā: Liel-Nikraces muižas pienotava, Maz-Nikraces smēde

un Dzeldgales dīķsaimniecība;
5) Bātes pagastā: Bātes m. «Taura* krogs un Bātes Augustu muižas

Lociņa kroga smēde;
6) Bases pagastā : Biržu muižas augļu dārzs, Biržu m. vēja dzirnavas;
7) Cīravas pagastā: Cīravas muižas bodes telpas, Cīravas muižas

zivju dīķi.
8) Dzērves pagastā: Dzērves muižas zivju dīķi un Dzērves muižas

augļu dārzs;
9) Dunalkas pagastā : Dunalkas «Lamites* un «Rātes* dīķi, Dunalkas m.

dīķsairnniecības sistēma, Vidusmuižas dīķsaimniecība, Vervēs zivju dīķis;
10) Embotss pagastā: Embotes muižas augļu dārzs;
11) Nīgrandes pagastā: Nīgrandes muižas augļu dārzs un smēde, Nī-

grandes m. ķieģeļu ceplis, B_akuses-Dese!es m. ķ:eģeļu ceplis, Nīgrandes m.
Alšeru krogs, Nīgrandes muižas ūdens dzirnavas;

12) Rudbažu pagastā: Rudbažu muižas augļu dārzs un Rudbažu muižas
ķieģeļu ceplis;

13) Sieksātes pagastā: Kalnmuižas smēde;
14) TSsu-Padūres pagastā: Kalvenes muižas bodes telpas;
15) Ulmaies-Labragas pagastā: Pieviku muižas smēde, Ulmales muižas

augļu dārzs un Strandes muižas augļu dārzs;
16) Upesmuižas pagastā: Upesmuižf>s augļa dārzs, Sakas baznīckrogs,

Salienes muižas augļu dārzs un Sila kroga smēde;
17) Vaiņodes pagastā: Elksemes muižas smēde;
18) Valtaiķu pagastā: Laides muižas ūdens dzirnavas, Valtaiķi Krauzes

nams, Valtaiķu Vidus krogs, Valtaiķu Kalna krogs un Valtaiķu-Laides muižas
zivju dīķi;

19) Ziemupes pagastā: Ziemupes muižas smēdes J&J* 1 un 2.
20) Kazdangas pagastā: Vangas muižas «Rupienes* zivju dīķi.
1. Augšā_ norādīto objektu iznomāšanu izdarīs saskaņā ar instruk-

cijām N° 7 «par rūpniecības uzņēmumu iznomāšanu" (skat. «Zemes ier. vēstnesi"
Ns 1 (3) 1921. g.)

2. Par nosolīto nomājamo objektu nomnieks pec nosolīšanas iemaksā pusi
no gada nomas, ka drošības naudu;

3. Vairāksolīšanā var pieteikties mutiski, kā ari ar aizklātām vēstulēm;
4. Gadījuma, ja kāds no šī sludinājuma objektiem tiktu piešķirts nz

dzimtsīpašumu jeb izdots ilggadīga noma no C. Z. E. komitejas līdz vairāksolī-
šanas dienai, tad tādi nomas objekti netiks izdoti vairāksolīšanā uz nomu un
tiks noņemti no vairāksolīšanas;

5. Visām personām vai iestādēm, kam būtu kautkādi iebildumi pret slu-
dinājuma noradīto objektu iznomāšanu, tiek lūgti iesniegt rakstiskus lūgumus, ap-
liekot ar 40 rbļ, zimognodokli un vairāksolīšanas dienā š. g. 25. aprilī ierasties
personīgi.

6. Visus sludinājuma izdevumus maksā «osolītāji.
Kazdangas muižā, 7. apriH 1922. g. 1 9

^^ jgļ^ļ^ļ^^jļļļļ^ļ^
ar šo izslud na 1

KONKURENCI dz zkpmhļji ierīkošanu InpipM. HSJV-
gādības daļā, Niko:aja iela M? 10/12, ieeja no Elizabetes itlas. Piedāvā-
jumi ar uzrakstu: „Ui konkurenci 28. apriH 1922 g." slēgtās aploksnēs,
apmaksāti ar attiecīgu zīmognod., iesniedz turpat līdz 28. apr. š.g., plk.930.

Rī^as apriņķa valsts zemju III. rajons
ar šo dara zināmu vispārībai, ka 24. aprīli 1922 g„ pulksten 2 dienā, rajona

kancleja, Siguldas miesta .

izrentēs atklātā vairāksolīšanā
šādas rūpniecības iestādes un augļu dārzus:

uz 3 gadiem:
1. Bukultu muižas Žagaru krogu (pie Ropažu stacijas).

uz 6 gadiem:
2. Siguldas muižas Gaujas pārceltuvi.

uz 1 gadu:
3. Siguldas muižas kalēja smēdi. 17. Gūtman alas paviljonu.
4. Skultes muižas augļu dārzu. 18. Bīriņu muižas Pētermuižas krogu.
5. Skultes muižas Aģe krogu. 19. Lēdurgas m Baznicas kroga telpas.
6. Carnikavas muižas kalēja _ smēdi. 20. Baložu muižis kalēj: smēdi.
7. Siguldas muižas augļu dārzu. 21. Sējas muižas ūdens dzirnavas.
8. Siguldas m. vasarnic. augļu dārzu. 22. Vecaijažu muižas vēja dzirnavas.
9. Daniel pusm. augļu dārzu. 23. Inciema m. Knieder ūdens dzirnavas.

10. Pabažu pag., Zagat m. augļu- dārzu. 24. Igates muižas kalēj * smēdi._
11. Pabažu muižas ķieģelnicu. 25. Skultes muižas labības žāvētavu.
12. Inciema muižas kalēju smēdi. *6. Siguldas muižas kiosku (pret Birzkopa
13. Inčukalna muižas ķieģelnicu. bodi).
14. Inciema muižas augļu dārzu. 27. Vidrižu-muižas augļu dārzu.
15. Bīriņu muižas zivju dīķi. 28. Igates muižis žāvētavu.
16. Turaidas muižas traktiera telpas. 29. Inciema muižas Braslas krogu.

Tuvākas ziņas par izrentējamiem objektiem rajona kancleja.
Siguldā, 11. aprilī 1922. g. N° 418.

Rīgas apriņķa Hl. rajona valsts zemju pārzinis A. Donds.
Darbvedis L a p a t s.

fcaps&MS vaMtt trpegtSKli

Dzelzsceļu virsvaldes eksploatacijas direkcijii
noturēs 21. aprilī 1922. g., pulksten 12 diena, istabā Nr. 347,

mutiskus torgus
par pārvadājamo pa dzelzsceļiem preču ielādēšanas

izlādēšanas un parladešanas darbu

izdošanu mazākpraslfāiiem
Valkas, Valmieras, Jelgavas, Meitenes, Daudzevas un Stende»

stacijās.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jāiemaksā dzelzsceļu galvenā kaj?

5000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas par minētiem darbiem var dabūt dzelzsceļa virsvaldē

istabā JM» 347. 1 Dzelzsceļu virsvalde.
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